
                            
 

ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA  
    SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
 
 

       SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY  
  
 
 
1. ÚČASTNÍK ZPC 

 
Meno:    Miroslav  
Priezvisko:  MOTYČÍK   Titul: PhDr. 
Funkcia:   riaditeľ 
Znalosť jazykov:  anglicky, nemecky, rusky 
Názov organizácie: Antidopingová agentúra SR 
Adresa:   Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava  
 

 
2. ZAHRANIČNÁ PRACOVNÁ CESTA 

 
Štát:   Francúzsko 
Mesto:   Štrasburg 
Termín:   06. november 2014 
Prijímajúca  
organizácia:    SPORT CONVENTIONS DIVISION 

Directorate of Youth and Sport 
Council of Europe 

Adresa:   Agora building, Room G03 
1 quai Jacoutot  
67075 STRASBOURG  Cedex 

    Francúzsko 
Účel cesty:  31. ZASADNUTIE AD HOC EURÓPSKEHO VÝBORU 

PRE SVETOVÚ ANTIDOPINGOVÚ AGENTÚRU 
DOHOVORU PROTI DOPINGU RADY EURÓPY  

 Spôsob  
financovania:   ZPC bola financovaná z rozpočtu Antidopingovej    

 agentúry SR  
 
 
 



3. RÁMCOVÝ PROGRAM POBYTU 
 

Dátum / čas:  06. november 2014 / 09.00 – 18.00 hod. 
31. ZASADNUTIE AD HOC EURÓPSKEHO VÝBORU 
PRE SVETOVÚ ANTIDOPINGOVÚ AGENTÚRU 
DOHOVORU PROTI DOPINGU RADY EURÓPY  

Navštívené  
organizácie:  Council of Europe    
Kontaktované  
osoby:   - členovia pléna Ad hoc európskeho výboru pre Svetovú  
      antidopingovú agentúru /27/ 

- pracovníci úradu RE, Divízia dohovorov v športe /4/ 
- zástupca Európskej komisie /1/ 

   - prizvaní pozorovatelia / 2 / 
   - zástupca Svetovej antidopingovej agentúry /2/ 

- zástupca UNESCO /1/ 
Kontaktné adresy: - zmluvné strany Dohovoru proti dopingu Rady Európy 

 
 
4. PRIEBEH ROKOVANÍ 

 
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila na báze Dohovoru proti dopingu Rady 

Európy (ďalej  len „Dohovor”),  na  ktorom  participuje  Slovenská  republika  ako zmluvná  
strana. Dohovor, jeho nastavenie, plnenie, odpočet úloh a kontrolnú funkciu plní 
Monitorovacia skupina Dohovoru proti dopingu Rady Európy (ďalej  len „TDO”), 
problematiku ich expertného  koncepčného a koordinačného plenárneho  útvaru na 
spoluprácu so Svetovou antidopingovou agentúrou (ďalej  len „WADA”) plní Ad hoc 
európsky výbor pre Svetovú  antidopingovú agentúru  (ďalej  len „CAHAMA”), na ktorom  
participuje Slovenská republika ako zmluvná strana.  
 
 
I n f o r m a č n ý  s ú h r n: 
 
 

1. OTVORENIE ZASADNUTIA 
Otvorenie 31. zasadnutia CAHAMA uskutočnil a rokovanie viedol predsedajúci 

Andy Parkinson, prezident CAHAMA. V úvodnom slove poďakoval za dlhodobo 
progresívnu a efektívnu komunikáciu európskych krajín a vedenia WADA.  
 

1.1. SCHVÁLENIE PROGRAMU   
Program 31. zasadnutia CAHAMA bol na základe vopredného oznámenia a bez 

ďalších doplnení alebo pozmenení jednomyseľne schválený. 
 
1.2. SCHVÁLENIE ZÁZNAMU 29. ZASADNUTIA CAHAMA 
Záznam z rokovania 30. zasadnutia CAHAMA (Strasbourg,  11. september 2014)  bol 

prezentovaný  a  aktualizovaný  na  rokovaní  a  následne jednomyseľne schválený.  
2. ČINNOSŤ SVETOVEJ ANTIDOPINGOVEJ AGENTÚRY 



WADA je medzinárodná organizácia vytvorená na báze športového hnutia a vlád  
celého sveta za účelom podpory, koordinácie a monitorovania globálne harmonizovaného 
hnutia za šport bez dopingu a k ochrane práv športovcov na bezdopingový šport. WADA 
bola oficiálne založená v novembri 1999. 

Problematika financovania WADA je dlhodový proces a takto to bolo prezentované aj 
pánom Howmanom. Zdôraznil, že je dôležité poznamenať podiel európskych krajín na  
celkovom globálnom financovaní WADA v rozsahu 47,5 %, čo je s ohľadom na rozvoj 
WADA v aktuálnom nastavení už neadekvátne. K tomuto účelu bude potrebné prehodnotiť 
systém doterajšieho výberového finančného kľúča WADA, ako aj preskupenie 
prerozdeľovania rozpočtovaných prostriedkov v čerpaní na jednotlivé kontinenty.  

Na rokovanie Správnej rady WADA (zasadnutie dňa 14. november 2014) bude 
predložený Strategický plán WADA 2015-2019. V navrhovanom znení má deväť 
strategických cieľov založených na Svetovom antidopingovom kódexe 2015, ako výraz 
reflexie súčasného športového prostredia a nových trendov v oblasti boja proti dopingu. 
Kódex poskytuje základný rámec nielen pre činnosť WADA, ale aj pre všetky 
antidopingové organizácie s cieľom  chrániť základné právo športovcov na účasť v športe 
bez  dopingu, a tým podporovať zdravie, spravodlivosť a rovnosť pre športovcov celého 
sveta. V tomto zmysle naplnenie strategických cieľov je postavené na princípoch  
zachovania celistvosti a hodnoty športu, športovania mládeže, aktívne presadzovanie 
filozofie "rovnosti podmienok" a zachovania skutočných hodnôt športu. 

 
2.1. PREZENTÁCIA AKTIVÍT  A ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU  

WADA A SPRÁVNEJ RADY WADA   
CAHAMA sa aktívne podieľa na koordinácii činnosti Výkonného výboru WADA, s 

dôrazom na skutočnosť, že európske krajiny sa podieľajú zásadnou mierou nielen na rozvoji 
Svetového antidopingového programu, ale aj na jeho financovaní. Výkonný výbor WADA 
riešil operatívne záležitosti personálneho obsadenia pracovných expertných výborov (Výbor 
športovcov, Výbor pre vzdelávanie, Finančný a administratívny výbor, Výbor pre zdravie, 
lekárstvo a výskum) na obdobie rokov 2014 – 2016, spustenie novej antidopingovej 
regulácie v rozsahu Svetového antidopingového kódexu 2015 a jeho medzinárodných 
noriem, spoluprácu s národnými antidopingovými organizáciami, ako aj prevádzkovanie 
systému ADAMS, zameranie sociálneho výskumu a schvaľovanie výskumných projektov, 
podporu a koordináciu činnosti regionálnych antidopingových organizácií, prípravu rozpočtu 
na rok 2015, finančný manažment centrálneho a kontinentálnych úradov WADA (Montreal 
a Lausanne, Kapské Mesto, Montevideo, Tokio).  

Výkonný výbor WADA na pripravovanom zasadnutí  ( Paríž, 15. november 2014) 
bude riešiť správu o konflikte záujmov, správu o operatívnom manažmente, správu 
generálneho riaditeľa, menovanie členov Výkonného výboru WADA a Správnej rady 
WADA na rok 2015, ako aj jej expertných výborov a návrh finančného rozpočtu na rok 
2015. Na rokovaní budú predložené termíny následných zasadnutí v roku 2015 -   
Výkonného výboru  WADA a Správnej rady WADA ( 12./13. máj 2015, Montreal, 13./14. 
máj. 2015, Kodaň, 16./17. november 2015, Colorado Springs).  

 
 

2.2. VÝMENA INFORMÁCÍ MEDZI DELEGÁTMI CAHAMA   
  A ZÁSTUPCAMI WADA   



Delegáti CAHAMA sa zaujímali o časový postup zavedenia regulácie podľa 
Svetového antidopingového kódexu 2015 do systému WADA,  vrátane modulácie systému 
ADAMS a aplikácií pre laboratóroiá a TUE. Nastavenie technických dokumentov, najmä 
športovej špecifickej analytiky, odberovej dokumentácie a celkovej synergie protokolov 
nevyhnutných pre výkon dopingovej kontroly, postupné zavádzanie biologického pasu 
športovca a implementácia  jeho steroidného modulu. Samostatnou problematikou je 
manažment a kooperácia na manažmente porušení antidopingových pravidiel, vrátane  
finalizácie výstupov pre Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne. 

 
 
3. CAHAMA POZÍCIA NA ZASADNUTIACH VÝKONNÉHO   
 VÝBORU WADA A SPRÁVNEJ RADY WADA 

 CAHAMA efektívne pôsobí vo výkonných útvaroch WADA. Za týmto účelom sa aj 
zástupcovia manažmentu WADA sa zúčasňujú plenárnych rokovaní CAHAMA. 

 
3.1. SPRÁVA O IMPLEMENTÁCII MANDÁTU EURÓPSKYCH  

 ZÁSTUPCOV  NA ZASADNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU WADA 
 CAHAMA má mandát na predkladanie, koordináciu a sledovanie plnenia  európskych 
záujmov vo výkonných útvaroch WADA, ide predovšetkým o akceptáciu východísk 
antidopingovej potitiky TDO: 
 
 - dodržiavanie parity  v začlenení európskych zástupcov verejnej správy v útvaroch 

WADA, 
 - objektivizovanie výsledkov testovania športovcov zabezpočovaného  

antidopingovými organizáciami, vrátane medzinárodných športových federácií           a 
národnými antidopingovými organizáciami, s dôrazom na efektívne plánovanie       a 
inteligentné testovanie, 

 -  nastavenie efektívnej antidopingovej politiky a účinnej komunikácie s externými 
organizáciami (napr. UNESCO, SportAccord, INADA, Interpol, zástupcovia 
farmaceutického priemyslu a pod.)  

 - prijatie väčšej fexibility vo finančnom nastavení a pri prerozdeľovaní nákladov        v 
návrhu rozpočtu 2015, projekciou očakávaných nákladov na implementáciu Kódexu 
2015 a nového systému ADAMS, s dôrazom na nedoriešené prerozdelenie rezervného 
fondu, 

 - rešpektovať požiadavku európskych krajín nezvyšovať rozpočet  o prezentované 3%, 
ale smerovať nastavenie rozpočtového plánu s možnosťou  0%  nárastu,               s 
dôrazom na jasnú  identifikáciu prevádzkových nákladov a s trvalou podporou 
vyrovnaného rozpočtu. 

 
 

3.2. MANDÁT CAHAMA PRED NÁSLEDNÝMI ZASADNUTIAMI  
 VÝKONNÉHO VÝBORU WADA A SPRÁVNEJ RADY WADA 

Program rokovania následného zasadnutia Výkonného výboru WADA sa odvíja 
smerovania antidopingovej politiky v úzkom rámci spolupráce RE a koordinácie aktivít  

 
zmluvných strán CAHAMA v priamej väzbe na Výkonny výbor WADA i Správnu radu 
WADA. CAHAMA takto vytvára relevantný priestor na realizáciu zámerov 



antidopingovej politiky a potrebný rámec pre koordináciu krajín v nastavovaní vlastnej 
regulácie v súlade s regulačným smerovaním RE. Plénum CAHAMA poskytuje svojmu 
predsedajúcemu mandát rokovať na následnom zasadnutí  Výkonného  výboru  WADA         
( Paríž, 15. novembra 2014) v definovaných kľúčových  oblastiach záujmu ( manažment 
organizácie, implementácia  Svetového antidopingového kódexu, financovanie, schválenie 
aktualizácie rozpočtu 2015 a príprava návrhu rozpočtu pre rok 2016, finančný audit, 
súlad Kódexu a jeho medzinárodných noriem, smerovanie antidopingového programu, 
výskum, stratégia rozvoja siete antidopingových laboratórií, právne otázky, rozvoj 
ADAMS, výskumné projekty v oblasti sociálnych vied, projekty vzdelávania, správa 
regionálnych kancelárií). 
  

3.3. NÁVRHY NA ROKOVANIA BUDÚCICH ZASADNUTÍ  
  VÝKONNÉHO VÝBORU  WADA A SPRÁVNEJ RADY WADA 
 Vedúci  Divízie dohovorov v športe Rady Európy Sergey Khrychikov predniesol 
sumarizáciu aktivít  Sekretarátu TDO  nadväzných na stanovenie zástupcov CAHAMA do 
výkonných útvarov WADA. Procedurálny rámec výberu delegátov bol stanovený v zmysle 
Rezolúcie RE - CM/Res (2011)24 rozhodnutím prijatým na 22. zasadnutí CAHAMA dňa 
11. mája 2012 ( dokument CAHAMA (2012) 06 FINAL, Rules of Procedure for the Ad 
hoc European Committee for the World Anti-Doping Agency (CAHAMA)).  

Nadväzne na prijatie Svetového antidopingového kódexu 2015 spracovala 
WADA návrh Strategického plánu na roky 2015-2019, ktorého osnovou je 
niekoľkoročná aktualizácia úvodného strategického plánu WADA z roku 2001.  

 
Plán obsahuje celkom deväť strategických cieľov: 
- vedenie:  komplexná stratégia na ochranu práva na bezdopingový šport 
- rozvoj:  partnerstvo zúčastnených stran pri implementácii kvalitných a 

   antidopingových programov 
- zhoda:  udržanie integrity športu bez dopingu  
- posilnenie: organizácií športového hnutia a inštitúcií verejnej správy 
- informácie a manažment dát:  poskytovanie globálneho centra informácií  

(IT platforma) s cieľom uľahčiť boj proti dopingu na celom svete 
- vzdelanie:  podpora iniciatív, tvorba foriem antidopingového vzdelávania 
- výskum:  implementácia a podpora medzinárodného výskumu 
- laboratória:  stabilizácia siete akreditovaných laboratórií 
- riadenie:  účinne viesť a efektívne fungovať v súlade so základnými 

hodnotami. 
Strategické ciele odrážajú očakávania zúčastnených strán WADA a sú 

východiskom činnosti WADA ako inštitúcie a aj ako koordinátora zúčastnených strán.  
 
 
 
 
 

4. ROZVOJ SPOLUPRÁCE RADY EURÓPY A  WADA 
 
4.1. ÚČASŤ VÝKONNÉHO VÝBORU WADA NA ROKOVANÍ VÝBORU  
  MINISTROV RADY EURÓPY V ROKU 2015 



 WADA ako vykonávateľ a koordinátor Svetového antidopingového programu, 
predpokladá aktívnu súčinnosť všetkých zainteresovaných strán, vrátane vlád jednotlivých 
strán a ich verejnoprávnych inštitúcií. Výkonný výbor WADA a Správna rada WADA sú 
výkonné útvary WADA, ktoré s ohľadom na narastajúce poslanie organizácie a globálny 
rámec presúvajú aktivity aj do Európy, za účelom efektívnejšieho operatívneho 
manažmentu úloh svetového antidopingového programu. V  období následneho roka 
pôjde kľúčovo o zavedenie Svetového antidopingového kódexu 2015 a jeho 
medzinárodných noriem, výskumné doriešenie a zverejnenie technických dokumentov, 
explanáciu Zoznamu zakázaných látok a metód 2015, riešenie problematiky programu 
Biologického pasu športovca, update ADAMS 2016, koordinácia projektov sociálneho 
výskumu,  edukačné  aktivity a výzvy, organizovanie konferencií a odborných seminárov, 
správne otázky, vrátane aktualizácie programu financovania WADA a schválenie 
rozpočtu pre rok 2015. Napreduje smerovanie výkonných útvarov WADA pre spoluprácu 
s MOV, RE, EK a UNESCO, rozvoj regionálnych úradov WADA – Tokyo, Montevideo, 
Lausanne, Kapské Mesto, spolupráca s medzinárodnými športovými federáciami 
a národnými antidopingovými organizáciami, príprava pracovných zasadnutí ( Paríž - 
15./16. november 2014,  Montreal - 23./ 24. máj 2015, Kodaň - 19. september 2015, 
Colorado Springs - 21./ 22. november 2015). 

 Financovanie činosti WADA predstavuje pre európske krajiny principiálny rámec 
vyjadrený v rozpočtových scenároch návrhu pre rok 2015 a zahŕňajú možnosti pre 0%, 
1% a 3% nárast a odrážať budú náklady na povinné požiadavky WADA, s dôrazom na 
implementáciu Svetového antidopingového kódexu 2015 a jeho medzinárodných noriem,  
monitorovanie súladu Kódexu s reguláciou v národných prostrediach činnosti 
antidopingových organizácií, pričom bolo zdôraznené, že alternatívny návrh nárastu 
rozpočtu o 3% je pre orgány verejnej správy neprijateľný. 

 Pre rozvoj antidopingového programu WADA bude následne rozvíjaná koncepcia 
biologického pasu športovca, vrátane efektívnejšieho usporiadania nedávno zavedeného 
steroidného modulu, systémová aktualizácia ADAMS, principiálne riešenie 
medzinárodnej normy pre testovanie a medzinárodnej normy pre zoznam zakázaných 
látok, vrátane ich technických dokumentov ( EPO, EEAS, IRMS, MPPL, NA, DL, ESA, 
EAAS, GC-CIRMS, MRPL). Vyššie uvedená problematika bude predmetom rokovania 
Výboru ministrov Rady Európy, ktoré sa uskutoční 12. novembra 2014. 

 
4.2. AKTUALIZÁCIA KRITÉRIÍ A PROCEDÚRY ÚČASTI EURÓPSKYCH  

ZÁSTUPCOV VEREJNEJ SPRÁVY VO WADA  
Hlavné smerovanie Svetového antidopingového programu v roku 2014 je orientované 

na nastavenie základnej antidopingovej regulácie prezentovanej Kódexom 2015, so zreteľom 
na nastavenie súladnosti jeho obsahu s národnou antidopingovou reguláciou, vrátane 
priebežného riešenia národnej legislatívy zmluvných strán CAHAMA. 

Implementácia Kódexu 2015 má kľúčový dosah na vnútornú reguláciu a nastavenie 
legislatívnych noriem Európskej únie a jej členských krajín. Dohovor proti dopingu RE 
predstavuje nadčasový dokument s univerzálnou platnosťou a vyjadruje všeobecnú 
politickú vôľu zmluvných strán v boji proti dopingu v športe na báze aktívnej 
a koordinovanej činnosti. V tomto zmysle bola v Kódexe 2015  naplnená kľúčová pozícia 
európskych krajín ako výraz harmonizácie politiky európskych vlád vo vzťahu k WADA. 
Vo vzájomnej spolupráci WADA, CAHAMA a EK boli identifikované kľúčové podnety 
ochrany osobných údajov, najmä problematika nakladania s informáciami mimo krajín 



EÚ a ich proporcionalita, ako aj zadefinovanie základnych pojmov nadväzných na 
osobný súhlas športovca ( zber osobných údajov, spracovanie a nakladanie s údajmi,  
označovanie „miesta pobytu“, administrácia terapeutickej výnimky, legitímne nakladanie 
s osobnými údajmi na báze buď "oprávneného záujmu" alebo "verejného záujmu" na 
báze príslušnosti krajín a obyvateľov Európskej únie. 

 
 

 5.  UKONČENIE ZASADNUTIA 
 
5.1. NÁSLEDNÉ ZASADNUTIA CAHAMA     
  Následné 32. zasadnutie CAHAMA z dôvodu zabezpečenia priamej 

koordinácie činností s WADA sa uskutoční v Štrasburgu (máj 2015) a mimoriadne 
operatívne 33. zasadnutie  vo Varšave ( september 2015). 

Termíny ostatných expertných zasadnutí pre rok 2014 budú upresnené v koordinácii 
zainteresovaných inštitúcií a v nadväznosti na rokovania Výkonného výboru  WADA 
a Správnej rady WADA.  

 
5.2. ZÁVER 
    Predsedajúci CAHAMA poďakoval zúčastnením stranám za  aktívnu  

spoluprácu, účasť na rokovaní a oficiálne ukončil zasadnutie. 
 
 
5. ODPORÚČANÉ ZÁVERY 
 
ZÁVERY A RELEVANTNÉ ODPORÚČANIA: 
 
A/ pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
-  uplatňovať realizáciu Dohovoru proti dopingu Rady Európy v prezentácii 

smerovania štátnej politiky v oblasti športu a špecificky v oblasti antidopingu,  
-  zabezpečovať efektívnu účasť na ďalšom smerovaní Dohovoru proti dopingu Rady 

Európy v podmienkach Slovenska ako jeho zmluvnej strany, vrátane aktívnej účasti 
zástupcov SR na zasadnutiach Monitorovacej skupiny TDO a CAHAMA,   

-   participovať na implementácii Svetového antidopingového kódexu 2015 
a principiálne východiská transformovať do legislatívneho procesu antidopingovej 
regulácie.    

 
B/       pre Antidopingovú agentúru SR 
- priebežne zabezpečovať odbornú garanciu v oblasti antidopingu v koordinácii           

s ústrednými orgánmi štátnej správy, participujúcimi na správe a riadení športu, 
-  iniciovať legislatívne aktivity nadväzné na revíziu Svetového antidopingového 

kódexu pri novelizácii slovenskej športovej legislatívy, špecificky pre oblasť 
antidopingu, 

- podieľať sa na aktivitách RE a EK pri implementácii Svetového antidopingového 
kódexu 2015,  

- realizovať profesionálny výkon antidopingových opatrení na báze národnej 
antidopingovej organizácie ako koordinátora plnenia záväzkov Dohovoru proti 
dopingu Rady Európy a príncípov členstva SR v EÚ. 



 
 
6. ZOZNAM OBDRŽANEJ DOKUMENTÁCIE 
  
 Na zasadnutí CAHAMA boli obdržané nasledovné písomné pracovné materiály:   
 

1/   
Ad Hoc European Committee for the World Anti-Doping Agency (CAHAMA) 
31st meeting of the Ad Hoc European Committee for the World Anti-Doping 
Agency (CAHAMA) 
Strasbourg 
27 October 2014  
Draft Agenda 
TDO (2014) 14  
(listovka, 2 s.) 
 
2/     
Ad Hoc European Committee for the World Anti-Doping Agency (CAHAMA) 
31st meeting of the Ad Hoc European Committee for the World Anti-Doping 
Agency (CAHAMA) 
Strasbourg 
18 October 2014  
List of items for discussion on WADA Executive Committee and Foundation 
Board agendas 
TDO (2014) 15  
(listovka, 4 s.) 

 
 Vyššie uvedené materiály v originálnom vyhotovení sa nachádzajú na adrese sídla 
Antidopingovej agentúry SR.   
 
 
7. PRÍNOS  
 
 Poznatky z pracovných stretnutí predstavujú vysoko efektívnu koordinačnú, 
informačnú a dokumentačnú bázu pre plnenie Dohovoru proti dopingu Rady Európy             
v podmienkach SR  ako  jeho  zmluvnej strany a v smerovaní  antidopingovej  regulácie 
z úrovne EK. Predmetné poznatky budú  na báze Národného antidopingového programu  
využité v bezprostrednej  riadiacej  praxi, v legislatívnom procese,  smerovaní 
antidopingovej regulácie, v domácej i medzinárodnej koordinácii, pri zverejňovaní 
a popularizácií antidopingových opatrení. 
 
8. SPÔSOB ZVEREJNENIA SPRÁVY  
 

Správa je zverejnená na webových stránkach www.minedu.sk a www.antidoping.sk, 
jej východiská budú priebežne prezentované na pracovných stretnutiach zameraných na 
aktualizáciu a rozvoj Národného antidopingového programu.  

http://www.minedu.sk/�
http://www.antidoping.sk/�


 
 

Súhlasím so zverejnením správy na internete a  publikovaním na webovej stránke 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
 
 
 
 
Štrasburg / Bratislava, 7. november 2014 
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